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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

  
    محمد اسحاق  برکت  
  امـــريکاورجينيا ــ   
  ٢٠٠٩ فبروری ١٧  

  
  
  

  "زندگی اختيار"با الهام از 
  "اسير"الشعراء  از فخـر

  
   زير عنوان"اسير“زيبای فخرالشعراء  پرحالوت و اين بارهم پارچه شعر رهای ديگرهمچون با

 خواندم و گرفت، باز دلم جا در خواندم، آنرا چندين بار  به دستم آمد ،"گیزند اختيار"
د مگر نه به آن زيبا، چيزی بريز  آن شعر ازبا الهامشد تا  بس خواندم قلم مجبور  از.بازخواندم
  .کــرم ياران  کم ما و.اصل شعر نهفته  که درینغز زيبايی و

  
  
  

  شمع اميد
  ازين ه کار بهترــــچ تيغ کشيدی، سرم ز« 

   »ازين رار، بهترـــق را شدگاندکه نيست دل
  

******  
  ازين ـرار، چـه بد ترـــــ قداردصه نـدلم زغ

  ازين چه بد تر گار،ــــ که منم دلفت گويمچه

  وه ها اثـر نکندــــــروم، چــه کنـم، شکـ کجا

  ازين و خيـالش فرار، چه بد تر رـــفک کنم ز
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   رنجنـــۀدا الش بــه دام وـــــخيـ فتـــاده ام ز

  ازين چه بدتر زار،ـــــين دام ها ۀمن فتاد چو

  جان دل و دارم ازبزيزش ــگويمش که ع چو

  ازين ول مـن نکند اعتبار، چه بد ترـــــــبه قـ

  هوسی کنم اگــــــــــــر رويش ۀ شوق بوس ز

  ازين رار، چه بد ترـــشودغضب و نا ق همی

  فـبشد حيات ز ک وصالش رـــفکر و ذکبــه 

  ازين چه بد تر ه يار،ـچيزی بـ، من نگفت  ز

  ميسوزدــوز ــــــــــــــبيا که شمع اميـــدم هنـ

  ازين چه بد تر ن اين شمع تار،ـــــبيا بيا، مک

  ـم بــه بحر مٔايوسیـــــــــشکستــه کشتی بختـ

  ازين تر چه بد ســوار، زورق ديگربه  شوم؟

  برفــت پيـش رقيـب ـود وـــــــدلم به جلوه ربـ

  ازين چه بــد تر  زار زار،نعـره زدمچـه  اگر

  سراغ مهــــــــــــرويانبران شــدم کـه نگيرم 

  ازين بار، چه بد تر ـوبه کنــم بارــــه تـچ اگر

  می ناب" کتبّر" بهر" اسير "ایــــــــهنشيده 

  ازين چه بدتر خمار، پسازان  رددــــــنگ گرا

  همی سوزمراق وطن ـــــــــــــف  و دردسوزز 

  ازين چه بدتر ار،ــــ روزگبشودبيوطن  وـــــچ

  النــٔه خويش ز  مروی،زيزــــــبه من بگفت ع

  ازين چه بد تر  کنار،،  کنارم ه ـــالن کنون ز

  
  
  

 


